Czeladź 05.02.2015r
Ogłoszenie o przetargu
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kombatantów 4 ogłasza pisemny przetarg
nieograniczony
wykonywanie

na:

Kompleksowe

dozoru

utrzymanie

techniczno-użytkowego

czystości

i

nieruchomości

porządku

oraz

mieszkalnych

i niemieszkalnych zarządzanych przez Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową
w Czeladzi – Administracja nr 3.
Szczegółowe warunki przetargu zostały określone w Specyfikacji.
Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi
dostępny jest na stronie internetowej www.czsm.czeladz.pl.
Osobami uprawnionymi do kontaktu i udzielania informacji są:
- Strzyja Małgorzata, Jaworek Wojciech, 32-265-10-16 wew 43, 42.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000 zł
na konto : PKO BP S.A O/S-c 83 1020 2498 0000 8202 0530 4441 najpóźniej do dnia
19.02.2015 r.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4 do dnia
20.02.2015r. do godz. 900. Otwarcie ofert w dniu 20.02.2015r. o godz. 930.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Spółdzielnia może unieważnić przetarg w formie konkursu ofert bez podania
przyczyny.

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa oferenta
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
w ...................................................... ul. ................................................................................................
kod ............................ nr domu ................................
REGON ............................................

NIP ...............................................................

Telefon ............................................

E-mail ...........................................................

Osoba do kontaktu …..........................................................................................................
1. Niniejszym zgłaszam przystąpienie do przetargu nieograniczonego w przedmiocie : Kompleksowe
utrzymanie czystości i porządku oraz wykonywanie dozoru techniczno-użytkowego nieruchomości
mieszkalnych

i

niemieszkalnych

zarządzanych

przez

Czeladzką

Spółdzielnię

Mieszkaniową

w Czeladzi – Administracja nr 3.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwoty miesięczne :
Lp.

Zakres robót

Powierzchnia
[m2] *

1

Sprzątanie wewnętrzne
budynków – klatki schodowe

4.493,04*

2

Sprzątanie wewnętrzne części
wspólne budynków – bez
klatek schodowych

6.985,17*

3

Sprzątanie zewnętrzne wraz z
zimowym utrzymaniem

17.247*

4

Utrzymanie terenów
zielonych

50.755*

*

Cena
jednostkowa
netto [zł/m2]

Wartość
netto [zł]

%
VAT

Wartość
brutto [zł]

Razem :
- powierzchnie w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie

3. Oświadczam, że :
a) oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą, tj ….... dni (min. 30 dni), licząc od
upływu terminu składania ofert,
b) oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz
nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy,
c) zapewniam ….............. rękojmi na wykonane roboty remontowo-naprawcze. Dla materiałów
użytych do wykonania przedmiotu umowy, zapewniam gwarancję zgodną z gwarancją
udzielaną przez producenta, nie krótszą jednak niż …....... miesięcy,

.....................................................
pieczęć oferenta

.............................................................................
podpis osoby upoważnionej

